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„Modrý anjel je tím ľudí, ktorí sa podieľajú na likvidácii nešťastí a katastrof. 
 
Pri nešťastí lekár urobí svoju prácu, policajt urobí svoju prácu, hasič urobí svoju prácu. 
Zostanú tam však ľudia, ktorí nemajú fyzické zranenia, ale sú zasiahnutí. Mnohokrát 
smrťou blízkeho. A o tých sa nemal kto postarať. 
 
Ľudia sú niekedy tak silno zasiahnutí žiaľom a bôľom, že normálne veci nie sú schopní riešiť 
alebo nevedia čo a ako ďalej. Dokonca môžu prežívať pocit, že situácia presahuje ich 
možnosti a mohli by sa zblázniť. To sú naozaj situácie, v ktorých zostáva rozum stáť, 
pretože je tam priveľa hrozného, priveľa náročného, priveľa ťažkého a to, čo môže byť 
podporné, je ľudská prítomnosť. 
 
Sme obyčajní ľudia, ktorí chcú pomôcť obyčajným ľuďom, v ich ťažkých životných 
situáciách. Rozdiel je však v tom, že sme na tieto situácie cvičení. A tak tam sme a náš 
rozum zostane fungovať, lebo je to síce obrovské nešťastie, ale nie je naše. 
 
V týchto situáciách je však aj tak najdôležitejšie, že to nakoniec ľudia vydržia a zvládnu 
sami.  
 
Modrí anjeli sú vždy podporou.“  
 
 
 
 
 
 
 
 

Členovia tímu Modrý anjel 
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1.  Základné  informácie o organizácii  a t íme 
 
Nezisková organizácia Modrý anjel / tím krízovej intervencie bola založená dňa 25.9.2007 a 
je registrovaná na Obvodnom úrade v Žiline, na Odbore všeobecnej vnútornej správy 
pod č. OVVS/NO-10/07. 
 

Kontakt 
 
Sídlo: Pod Hôrkou 1, 080 01 Žilina 
Korešpondenčná adresa: Štúrova 8, 811 02 Bratislava 
 
Tel.: +421 905 279 688 (riaditeľ a veliteľ tímu) 
 +421 905 427 968 (odborný garant) 
Krízová linka: +421 944 171 272 
 
E-mail: modrianjeli@gmail.com 
 www.modryanjel.sk 
 

Fakturačné  údaje 
 
Organizácia má pridelené IČO: 37 983 415 a DIČ: 20 231 9999 26. 
 
Číslo účtu:  415 002 64 07 / 3100 Volksbank Slovensko, a.s. 
 

Orgány neziskovej organizácie 
 
Správna rada: Karin Brániková (predseda) 
 Roland Cagáň, Miroslava Zimányiová 
 
Revízor: Katarína Lukáčová 
 
Riaditeľ: Radovan Bránik (Riaditeľ je zároveň štatutárom organizácie.) 
 

Štruktúra riadenia t ímu 
 
Odborný garant: Karin Brániková 
 
Veliteľ tímu: Radovan Bránik 
Zastupujúci veliteľ tímu: Karin Brániková 
 
Rezident pre VÚC Bratislava: Roland Cagáň 
Rezident pre VÚC Nitra, Trnava a Trenčín: Ľubomír Krajči 
Zástupkyňa rezidenta pre VÚC NR, TT a TN: Zuzana Porubská 
Rezident pre VÚC Košice a Prešov: Boris Demeter 
Rezident pre samosprávu a štátnu správu: Veronika Rýšová 
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Č lenovia t ímu 
 
Členovia tímu sú základom fungovania Modrého anjela. Počas roku 2011 sa počet členov 
tímu pohyboval medzi 50 a 66. Tvorili ho ľudia pracujúci v rôznych pomáhajúcich 
profesiách a zásahových zložkách - pedagógovia, lekári, sociálni pracovníci, psychológovia, 
duchovní, záchranári, vojaci... 
 
Čestný  č len: Karol Kálig 
 
Velitelia zásahov 
Radovan Bránik, Karin Brániková, Miroslav Čápek, Boris Demeter, Ivan Sopoliga 
 
Č lenovia t ímu 
Denisa Adamkovičová, Miroslav Augustín, Gabriela Bačová, Matúš Bakyta, Martin Ballay, 
Radovan Bránik, Karin Brániková, Vladimír Benko jr., Roland Cagáň, Miroslav Čápek, Eva 
Černičková, Boris Demeter, Jana Dutková, Monika Ďurďovičová, Patrícia Eftimová, Arpád 
Esztergályos, Ondrej Grešo, Jitka Gurňáková, Miroslav Harvan, Mária Chaloupková, 
Branislav Chrenka, Lenka Juríčeková (do 22.9.2011), Branislav Kerek, Ľubomír Krajči, Iveta 
Králiková, Mariana Kratochvílová, Radovan Kristl, Lenka Lempeľová, Katarína Lukáčová, 
Marcel Lukáč, Zdenka Matúšková, Jozef Minár, Monika Motýľová, Jana Mózešová, Martin 
Ondrejkovič, Jana Petrášková, František Petro, Anna Petrulová, Zuzana Porubská, 
A. Madlena Rjabininová, Erika Rusnáková, Veronika Rýšová, Jana Slezáková, Ivan Sopoliga, 
Michaela Šopová, Andrea Szabová, Jozef Teník, Margita Vernarcová, Lukáš Vlachovič, 
Miroslav Záhumenský, Martin Zajak, Miroslava Zimányiová 
 
Logistická  podpora 
Radovan Bránik, Vladimír Benko, Arpád Esztergályos, Jana Mózešová, František Petro 
 
Z toho nov í  č lenovia t ímu prijat í  v januári 2011  
Denisa Adamkovičová, Matúš Bakyta, Vladimír Benko jr., Eva Černičková, Jana Dutková, 
Mária Chaloupková, Branislav Chrenka, Lenka Juríčeková (do 22.9.2011), Mariana 
Kratochvílová, Monika Motýľová, Jana Mózešová, Jana Petrášková, František Petro, Anna 
Petrulová, A. Madlena Rjabininová, Michaela Šopová 
 

 
 
Cvičenie Modrého anjela 
zamerané na 
psychosociálne aspekty 
spracovania udalosti s 
hromadným postihnutím 
osôb - zadržiavanie 
rukojemníkov v budove 
verejnej správy. január 2011 
 
Schopnosť prijať a 
spracovať akúkoľvek 
informáciu je na prvom 
mieste v hodnotení kvality 
Modrého anjela.  
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Pracovné  skupiny organizácie s akt ívnymi č lenmi počas roka 2011  a 
extern í  spolupracovn íci 
 
 
Back Office 
Karin Brániková, Radovan Bránik, Jana Mózešová, Janka Petrášková (líder skupiny) 
 
Projekty a fundraising 
Denisa Adamkovičová, Karin Brániková, Radovan Bránik, Miroslav Čápek, Mária 
Chaloupková, Branislav Chrenka, Monika Motýľová (líder skupiny), František Petro 
 
Mediá lna skupina 
Matúš Bakyta, Vladimír Benko jr., Radovan Bránik (líder skupiny) 
 
Vzdelávacia skupina 
Karin Brániková (líder skupiny), Radovan Bránik, Roland Cagáň, Arpád Esztergályos 
 
Logistika 
Vladimír Benko jr. (líder skupiny), Radovan Bránik, František Petro 
 
 
 
Externá  spolupráca 
Krisztina Szevecsek, Anna Köszeghyová 
 
 

 
 
Cvičenie Modrého anjela 
zamerané na 
psychosociálne aspekty 
spracovania udalosti s 
hromadným postihnutím 
osôb - zadržiavanie 
rukojemníkov v budove 
verejnej správy. január 2011 
 
Modrí anjeli zriadili RISC 
centrum a sú nepretržite 
k dispozícii na krízovej 
linke. 
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2.  Poslanie neziskovej organizácie a ňou poskytované  služby 
 
Poslanie – kontinuálny rozvoj organizácie v zmysle štatútu a rozvoj profesionálnej 
pripravenosti svojich členov. 
 
Na základe štatútu schváleného 14.5.2010 organizácia Modrý anjel / tím krízovej intervencie 
n.o. poskytuje tieto verejnoprospešné služby: 
 
 
Poskytujeme psychosociá lnu podporu v akútnej fáze po udalostiach s 
traumatizujúcim potenciá lom (ďalej len UTP) v nepretržitej dostupnosti na území SR 
vrátane jej organizačného, personálneho, materiálneho a technického zabezpečenia. 
Vybudovali sme a prevádzkujeme vlastnú sieť zasahujúcich jednotiek krízovej intervencie. 
Spolupracujeme s jednotlivými zložkami Integrovaného záchranného systému. 
 
Poskytujeme podporu kr ízovým štábom samospráv ,  inštitúciám a subjektom 
podie ľajúcim sa na zmierňovan í  a odstraňovan í  následkov UTP a preberajúcim 
starostlivosť o zasiahnutých v strednodobej a dlhodobej fáze. 
 
Vzdelávame a trénujeme zasahujúcich ,  zasiahnutých a verejnosť ako spracovať 
stres zo zaťažujúcich situácií a udalostí s hromadným postihnutím. 
 
Participácia na vybudovan í  a fungovan í  siete následnej 
psychotraumatologickej starostlivosti . 
 
Publikačná,  dokumentačná  a osvetová  č innosť  najmä v oblasti psychosociálnej 
podpory a krízovej intervencie. 
 
Poskytovanie informáci í  médiám s cieľom znižovať napätie a deeskalovať konflikty 
súvisiace s medializáciou pri udalostiach s traumatizujúcim potenciálom a zvyšovať 
informovanosť verejnosti o psychosociálnej podpore v zmysle primárnej prevencie. 
 
Tvorba a realizácia projektov súvisiacich s prevenciou vzniku UTP a zmierňovaním ich 
následkov. 

 
 
Cvičenie Modrého anjela 
zamerané na 
psychosociálne aspekty 
spracovania udalosti s 
hromadným postihnutím 
osôb - zadržiavanie 
rukojemníkov v budove 
verejnej správy. január 2011 
Manažer RISC pracoviska 
musel koordinovať prácu 16 
kolegov. 
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3.  Základné  charakteristiky práce t ímu kr ízovej intervencie 
Modrý  anjel n .o 

 

Vyh ľadávanie klientov 
Na rozdiel od väčšiny služieb orientovaných na podporu občanov v kríze aktívne v teréne 
vyhľadávame klientov nachádzajúcich sa v krízovej situácii. Proaktívne konanie je jedným 
z účinných nástrojov krízovej intervencie a umožňuje nám maximalizovať účinnosť 
poskytnutých opatrení. Ide o spôsob, akým získavame dôveru klientov a umožňuje nám to 
priniesť efektívne podporné opatrenia v najkratšom možno čase po udalosti 
s traumatizujúcim potenciálom priamo na miesta, v ktorých sa cítia bezpečne. Klient 
nemusí o službu žiadať a ani ju vyhľadávať, získa ju na mieste udalosti, alebo v domácom 
prostredí, prípadne na mieste, ktoré sám pre seba vyhodnotí ako vhodné. Do veľkej miery 
mu tento prístup uľahčí fungovanie v už aj tak mimoriadne zaťažujúcej situácii, pretože nie 
je vystavený stresu z riešenia nečakaných situácií a návštev rôznych úradov. 
 

Zodpovednosť  za úroveň  starostlivosti 
Všetci naši zasahujúci členovia sú absolventmi špecializovaného vzdelávania 
v psychosociálnej podpore, psychickej prvej pomoci, krízovej intervencii a spracovaní 
stresu. Ich pôvodné povolania ako aj osobnostné charakteristiky dávajú tiež záruku, že pri 
poskytovaní služieb dokážu vyjsť klientom v ústrety správne a účinne. Kvalita vzdelávania 
a poskytovaných služieb je základným parametrom, na ktorý kladieme v tíme najväčší 
dôraz. 
 

Dosiahnute ľnosť  služby 
Pracujeme na sprístupnení našich služieb širokej verejnosti. Pokrývame všetky udalosti 
s hromadným postihnutím obyvateľstva na území SR, alebo udalosti podobného rozsahu, 
ktorých účastníkmi sú slovenskí štátni príslušníci na území členských štátov EÚ a súčasne 
zabezpečujeme psychosociálnu starostlivosť aj pri menších a individuálnych nešťastiach 
za logisticky vhodných podmienok. 
 

Podpora na mieste nešťastia 
Na miestach udalostí vzniká v peritraumatickom čase okamžitá potreba poskytnutia jednej 
z foriem psychosociálnej podpory - psychickej prvej pomoci. Ide o súbor základných techník 
a opatrení, smerujúcich k rýchlej a účinnej emočnej stabilizácii ľudí nachádzajúcich sa 
v akútnom ohrození, alebo ich blízkych. Klient môže urobiť čokoľvek, čo mu pomôže 
zvládnuť prvý nával zaťažujúcich podnetov. 
 

Podpora v domácom prostred í  
S odstupom niekoľkých hodín, až dní je namieste urobiť druhý krok a začať poskytovať 
krízovú intervenciu. Tá nasleduje potom, ako pominula akútna potreby psychickej prvej 
pomoci a spočíva v hľadaní optimálneho modelu fungovania pre najbližie dni. Podľa 
okolností sa určí rozsah bezprostredných potrieb klienta, sú mu poskytnuté všetky overené 
informácie, ktoré mu môžu pomôcť riešiť množstvo praktických a formálnych úkonov, 
spojených s nečakanou udalosťou. 
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Tvorba siete následnej starostlivosti 
Modrý anjel sa od prvých hodín po traumatizujúcej udalosti aktívne podieľa na aktivácii 
siete následnej starostlivosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Cvičenie Modrého anjela 
zamerané na 
psychosociálne aspekty 
spracovania udalosti s 
hromadným postihnutím 
osôb - zadržiavanie 
rukojemníkov v budove 
verejnej správy. január 2011 
 
Zasiahnutých udalosťou si 
po polícii a záchranároch 
prebrali anjeli a začali 
poskytovať psychickú prvú 
pomoc, neskôr krízovú 
intervenciu. 
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4.  Preh ľad č innosti organizácie a t ímu v roku 2011  
 
V dňoch 28.-29.4.2011 bolo úspešne zrealizované 1. výročné pracovné stretnutie členov 
tímu MA v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej BSK). Z rokovania 
vyplynula potreba zavedenia pracovných skupín a organizácia sa priblížila k projektovému 
štýlu riadenia. 
 

Vzdelávanie –  interné  a externé,  konferencie 
 
V januári 2011 bolo ukončené 200 hod. vzdelávanie ďalšej skupiny členov Modrého anjela. 
Súčasťou záverečnej skúšky bolo cvičenie „Teroristický útok a zadržiavanie rukojemníkov 
na Úrade BSK“ v spolupráci s Úradom BSK, Policajným Pohotovostným Útvarom Bratislava, 
Policajným zborom SR, FALCK Záchranná a.s., HaZZ SR a s dobrovoľníkmi z ďalších 
organizácií. 
 
V priebehu roka sa konali supervízie pre členov tímu vedené odborným garantom tímu. 
 
Lektori z Modrého anjela spolupracovali na vzdelávacích programoch s Ministerstvom 
zahraničných vecí SR, OZ Ulita a Katedrou psychológie FiF UK. 
 
Členovia Modrého anjela sa počas roka zúčastnili na medzinárodných konferenciách 
s tématikou psychosociálnej podpory v Berlíne, v Kolíne nad Rýnom, v Prahe a v Olomouci. 
 

Kr ízová  l inka ,  zásahy a projekty 
 
Počas celého roka bolo k dispozícii zverejnené tel. číslo 0944 171 272, kde bolo možné 
kontaktovať členov MA, vrátane veliteľa tímu. 
 
V priebehu roka sa 55 členovia tímu zúčastnili 20 zásahov v celkovom trvaní 402 hodín 
(odpracovaných 921  osobohodín) pri udalostiach s traumatizujúcim potenciálom na území 
Slovenska a v zahraničí. 
Najviac zásahov bolo v Bratislave (7), najdlhší bol v Píle (7 dní). Zasahovali sme 
v 14 mestách, prevažne na Západnom a Strednom Slovensku. Najdlhšie trval zásah pri 
povodniach v Píle (7 dní, tj. cca 190 hodín), kde bolo celkovo odpracovaných 
535  osobohodín. Trvanie ostatných zásahov sa pohybuje v širokom intervale – dĺžka trvania 
jednotlivého zásahu veľmi závisí od konkrétnej udalosti a situácie na mieste – rozpätie je 
od 1 hodiny do vyše 80 hodín. 
V zásahoch bez platiaceho zadávateľa (udalosti menšieho rozsahu, individuálne nešťastia) 
pracovníci tímu strávili celkovo 292 osobohodín, čo tvorí tretinu všetkých odpracovaných 
hodín v zásahoch. Najviac času strávili členovia tímu podporou zasiahnutých po 
autonehodách (162 osobohodín) a po násilných trestných činoch a prepadoch 
(91   osobohodín). Z   celkového počtu udalostí, 5 udalostí sa týkalo detí, z  toho  
pri 4 udalostiach došlo aj k úmrtiu dieťaťa / detí (spolu 219 osobohodín).  
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Počet zásahov v roku 2011  
1. násilný trestný čin, prepad  10    
2. autonehoda  4    
3. samovražda  2    
4. nehoda  1    
5. únos  1    
6. povodeň  1    
7. priemyselná havária  1    

Spolu  20     
Z toho udalosti s deťmi 5  

 
 
Čas strávený  v zásahoch (v osobohodinách)  pod ľa zadávate ľa 
1. samospráva  535    
2. bez zadávateľa  292    
3. firemný zadávateľ  94    

Spolu  921     
 
 

Čas strávený  v zásahoch (v osobohodinách)  pod ľa udalosti 

1. povodeň  535    
2. autonehoda  162    
3. násilný trestný čin, prepad  91    
4. únos  83    
5. samovražda  24    
6. priemyselná havária  14    
7. nehoda  12    

Spolu  921     
Z toho udalosti s deťmi 219  

 
 
 
V spolupráci s vedením BSK tím realizoval 7 dňový zásah po povodňovej vlne v obci Píla, 
pričom jeho členovia okrem základnej psychosociálnej podpory formou zriadenia 
a prevádzky pracoviska RISC zabezpečovali a koordinovali aj distribúciu materiálnej 
a finančnej pomoci, z časti koordinovali likvidačné práce a podporné činnosti smerujúce 
k stabilizácii situácie v oblasti v úzkej spolupráci s ostatnými organizáciami. 
S predsedom BSK došlo k dohode o spoločnom postupe a úzkej spolupráci, na jeho žiadosť 
tiež tím zorganizoval finančnú zbierku určenú obyvateľom obcí zasiahnutých povodňou, 
ktorej výnos prekročil 12 tisíc Euro. Čistý výnos bol poskytnutý podľa štatútu zbierky a 
kľúča určeného správnym výborom zbierky obyvateľom a samosprávam. 
Tento zásah bol svojim rozsahom a kvalitou široko medializovaný a je predstaviteľmi 
samosprávy na úrovni obce a kraja považovaný za referenčný pre podobné situácie 
v budúcnosti.  
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V prílohách na str. 25 si môžete prečítať blog „Aktuálne spravodajstvo z areálu na divokej 
vode v obci Píla“, ktorý napísal počas zásahu v Píle veliteľ zásahu a riaditeľ organizácie, 
p. Radovan Bránik. 
 
 
Počas roka tím spolupracoval s odborom krízového riadenia Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny na príprave a pripomienkovaní legislatívy týkajúcej sa pôsobenia tímu a aj 
zásluhou tejto spolupráce boli koncom roka prijaté legislatívne normy na úrovni zákona a 
metodických usmernení, ktoré umožňujú novú úroveň spolupráce medzi štátom, 
samosprávou a tretím sektorom formou spoločnej účasti na činnosti Centra sústredeného 
sociálneho zabezpečenia zriaďovaného štátom v situáciách ohrozenia väčšieho počtu 
obyvateľov a značných materiálnych škôd. 
 
Tím uzavrel zmluvu o poprepadovej a posttraumatickej starostlivosti s jednou finančnou 
inštitúciou a opakovane zasahoval pri kritických incidentoch vo viacerých inštitúciách a 
podnikoch, pričom sa zásah tímu v týchto inštitúciách považuje za štandardnú súčasť 
spracovania krízovej udalosti. Pre podobné prípady bola pripravená vzorová rámcová 
zmluva a tím plánuje pokračovať v týchto prípadoch cestou uzatvárania dvojstranných 
dohôd o spolupráci. Konkrétnych partnerov neuvádzame pretože súčasťou garancie kvality 
poskytnutia psychosociálnej podpory je rešpektovanie anonymity klienta. Klient môže 
spoluprácu s MA zverejniť. Modrý anjel ctí pravidlo mlčanlivosti. 
 
Tím v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi postupne rozširoval svoju činnosť aj na udalosti 
menšieho rozsahu, ktoré nedosahovali kritériá pre vyhlásenie udalosti s hromadným 
postihnutím obyvateľstva, boli však nadmerne zaťažujúce pre zasiahnuté osoby a mali 
podobne významný potenciál spoločenského dopadu pre jednotlivca, rodinu či skupinu. 
 
V priebehu roka boli projektovou skupinou a jednotlivými členmi tímu spracovávané 
podklady a projekty na vyhlásené výzvy, ktoré sa týkali činnosti MA. 
Koncom roka sa podarilo pripraviť a predložiť Nadácii SPP na schválenie pilotný projekt 
„Zlepšenie dostupnosti služieb krízovej intervencie preširoké obyvateľstvo a zvýšenie 
kvality a profesionalizácia tímov krízovej intervencie“ zacielený na dostupnosť krízovej 
intervencie vo VÚC Bratislava v nepretržitej pohotovosti aj pre jednotlivca. Ešte pred 
koncom roka 2011 nám bol projekt Nadáciou SPP schválený. Dnes už vieme, že projekt 
úspešne naštartoval. 
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Spolupráca s médiami a informovanie o organizácii  a t íme 
 
Modrý anjel má tradične, aj v roku 2011, nadštandardnú výbornú spoluprácu s väčšinou 
médií. Ďakujeme médiám najmä za uverejňovanie správ vedúcich k upokojeniu a stabilizácii 
situácií s traumatizujúcim potenciálom ako i za sprostredkovanie informácií o činnostiach 
Modrého anjela, ktoré môžu slúžiť k prospechu širokej verejnosti. 
 
Väčšina správ, ktoré boli uverejnené v médiách v súvislosti s organizáciou Modrý anjel, je 
spätá s udalosťami pri ktorých zasahovali pracovníci anjela  (64 správ). 
O januárovom záverečnom cvičení na Úrade BSK bolo uverejnených v médiách 8 správ. 
 
 
Modrý  anjel a médiá  v roku 2011  
(okrem odborných časopisov)  

1. web  31    
2. televízie  30     
3. printové médiá  18     
4. rádiá  3    

Spolu  82  
Z toho agentúrne správy 22 

 
Zoznam odkazov na jednotlivé správy si môžete pozrieť v prílohe na str. 30. 
 
 
Vstupy v telev íznom vysielan í  a TV relácie: 
JOJ, Markíza, TA3, STV a Ružinovská Televízia 
 
Vstupy v rozhlasovom vysielan í: 
SRo, ČRo, Jemné Melódie 
 
Č lánky a rozhovory v novinách a časopisoch: 
SME, Život, Slovenka, Nový čas pre ženy 
 
Č lánky v odborných časopisoch: 
Civilná obrana (6 článkov), Hasičský Spravodaj, Slovenský pohrebák 
 
 
Počas celého roka bola na internete dostupná webová prezentácia tímu na adrese 
www.modryanjel.sk a stranka organizácie „Modrý anjel - Tím terénnej krízovej intervencie“ 
na sociálnej sieti Facebook s cca  1 300 priateľmi. 
Veliteľ tímu a riaditeľ organizácie p. R. Bránik uverejnil počas roka 2011 na svojom blogu 
niekoľko článkov súvisiacich s činnosťou Modrého anjela. 
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5.  Hospodárenie v roku 2011  
 
V minulom roku príjmy neziskovej organizácie Modrý anjel nepresiahli 200 tisíc eur,  
preto bolo možné aj počas roka 2011 viesť v organizácii jednoduché účtovníctvo. 
 

Pr í jmy 
 
Celkové  pr í jmy za rok 2011  sú vo výške  20  769,80  €. 
 
Modrý anjel / tím krízovej intervencie n. o. poskytoval krízovú intervenciu počas roka 2011 
aj na základe bilaterálnych dohôd – pr í jmy z poskytovania služ ieb boli 6  100,39  € a 
tvoria významnú časť financovania činnosti organizácie. 
 

Prijaté  2%  z podielu zaplatenej dane v roku 2011  
 
Počas roka 2011 sa Modrý anjel stal prvýkrát prijímateľom 2% z dane. Prostriedky na náš 
účet poukazovali jednotlivé daňové úrady za celý obvod, ktorý pokrývajú – konkrétnych 
darcov nebolo možné identifikovať ak nám o sebe nedali vedieť. Nižšie preto uvádzame 
aspoň rozpis podľa príslušných daňových úradov. Získané prostriedky máme povinnosť 
využiť a vyúčtovať do konca roka 2012. Ďakujeme všetkým, ktorí týmto spôsobom 
podporili našu činnosť.  
 
2%  z podielu zaplatenej dane v roku 2011  pod ľa Daňových 
úradov ,  ktoré  poukázali prostriedky na účet organizácie 
1. Bratislava IV. 243,39 € 
2. Prievidza 136,89 € 
3. Bratislava V. 132,97 € 
4. Zvolen 62,49 € 
5. Banská Bystrica 61,92 € 
6. Ružomberok 45,70 € 
7. Levice 45,12 € 
8. Stará Ľubovňa 42,95 € 
9. PY 42,34 € 
10. Brezno 29,24 € 
11. Bratislava II. 26,68 € 
12. Prešov 23,73 € 
13. Bytča 21,24 € 
14. Nitra II. 19,57 € 
15. Myjava 15,49 € 
16. Trenčín 14,41 € 
17. Levoča 13,19 € 

Spolu 977,32  € 
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Verejná  zbierka pre občanov zasiahnutých záplavovou vlnou v P í le 
 
Na žiadosť predsedu BSK Ing. Pavla Freša zorganizoval Modrý anjel v mesiacoch 
jún – júl  2011 verejnú finančnú zbierku pre občanov zasiahnutých záplavovou vlnou v Píle. 
 
Účelom zbierky bola pomoc obyvateľom zasiahnutým záplavami, zmiernenie dôsledkov 
prírodnej katastrofy a pomoc pri aktivitách súvisiacich s likvidáciou tejto udalosti najmä 
v obci Píla, Častá a Doľany. 
 
Celoslovenská zbierka bola povolená rozhodnutím Ministerstva vnútra SR zo dňa 10.6.2011. 
 
Prispieť bolo možné poukazovaním dobrovoľných finančných prostriedkov na osobitný 
účet verejnej zbierky číslo 4013783647/7500, vedenom v ČSOB,  a.s., priamo, poštovými 
poukazmi alebo prevodmi z účtu prispievateľa. 
 
Hrubý  výnos zo zbierky bol vo výške 12  689,16  €. Tvoria ho prijaté dary a úroky 
(0,02 €).  
 
Dary uvádzame chronologicky tak ako boli uvedené na bankových výpisoch. Všetkým 
darcom srdečne ďakujeme. Neuvádzame mená darcov vzhľadom k tomu, že nemáme 
písomný ani ústny súhlas s ich zverejnením. Budeme radi ak nás v súvislosti s Vašim darom 
oslovíte prostredníctvom linky - po získaní Vášho súhlasu Vás radi ako darcu uvedieme. 
 
Verejná  zbierka 
1. Dar 10,00 € 
2. Dar 10,00 € 
3. Dar 20,00 € 
4. Dar 50,00 € 
5. Dar 5,00 € 
6. Dar 70,00 € 
7. Dar 20,00 € 
8. Dar 30,00 € 
9. Dar 20,00 € 
10. Dar 10,00 € 
11. Dar 50,00 € 
12. Dar 100,00 € 
13. Dar 5,00 € 
14. Dar 10,00 € 
15. Dar 20,00 € 
16. Dar 2 000,00 € 
17. Dar 10,00 € 
18. Dar 10,00 € 
19. Dar 500,00 € 
20. Dar 10,00 € 
21. Dar 3,00 € 
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22. Dar 2 000,00 € 
23. Dar 100,00 € 
24. Dar 189,00 € 
25. Dar 20,00 € 
26. Dar 5,00 € 
27. Dar 560,00 € 
28. Dar 15,00 € 
29. Dar 15,00 € 
30. Dar 40,00 € 
31. Dar 30,00 € 
32. Dar 10,00 € 
33. Dar 100,00 € 
34. Dar 20,00 € 
35. Dar 20,55 € 
36. Dar 10,00 € 
37. Dar 1 086,00 € 
38. Dar 543,00 € 
39. Dar 10,00 € 
40. Dar 500,00 € 
41. Dar 25,00 € 
42. Dar 10,00 € 
43. Dar 2 105,52 € 
44. Dar 2 314,57 € 

Spolu 12  691,64  € 
 
Organizácia si okrem výdavkov súvisiacich s vedením účtu počas trvania zbierky (12,95 €) 
neuplatnila žiadne iné náklady spojené s vykonaním zbierky. Č istý  výnos zbierky preto 
bol vo výške 12  678,71  €.  
 
 
Získané finančné prostriedky mali byť bez zbytku použité na účel stanovený štatútom 
zbierky do konca roka 2011. Do 31.12.2011  sa podarilo prerozdeliť  sumu 10  320,76  €.  
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Pr íspevky z verejnej zbierky (prerozdelené  prostriedky)  
1. Faktúra - verejnoprospešný účel 792,00 € 
2. Faktúra - verejnoprospešný účel 955,80 € 
3. Faktúra - verejnoprospešný účel 5 231,52 € 
4. Faktúra - verejnoprospešný účel 1 260,00 € 
5. Darovacia zmluva 2 081,44 € 
6. Poskytnutie prostriedkov - daru 927,59 € 
7. Poskytnutie prostriedkov - daru 930,09 € 
8. Vrátenie daru -930,09 € 
9. Vrátenie daru -927,59 € 

Spolu 10  320,76  € 
 
Z čistého výnosu zbierky ešte ostáva k 31.12.2011 na prerozdelenie 2  357,95  €.  
 
 
 
 

Výdavky 
 
Celkové  výdavky organizácie Modrý  anjel za rok 2011  sú 12  508,63  €. 
 
 
Výdavky 
1. Dary a príspevky iným subjektom 10 320,76 € 
2. Prevádzková réžia 1 042,77 € 
3. Splátky úverov a pôžičky 1 000,00 € 
4. Služby 624,76 € 
5. Mzdy, poistné a príspevky 506,02 € 
6. Ostatné 10,00 € 
7. Sociálny fond 4,32 € 

Spolu 13  508,63  € 
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Záväzky 
 
Ku koncu roku 2011 eviduje organizácia záväzky vo výške 12  585,76  €.  
 
Záväzky 
1. Záväzky zo sociálneho fondu 6,96 € 
2. Zúčtovanie so Soc. poisťovňou a zdrav. p. 11,20 € 
3. Daňové záväzky 170,67 € 
4. Záväzky z obchodného styku 928,50 € 
5. Záväzky voči zamestnancom 1 555,50 € 
6. Ostatné záväzky 9 912,93 € 

Spolu 12  585,76  € 
 
 
 

Účtovná  bilancia k 31.12.2011  v Euro 
 
V prílohách správy si môžete pozrieť na str. 21 Výkaz o príjmoch a výdavkoch a na str. 23 
Výkaz o majetku a záväzkoch. 
 
 
 
 

Hospodársky výsledok 
 
Hospodársky výsledok 
1. Rozdiel príjmov a výdavkov 7  261,17  € 
2. Rozdiel majetku a záväzkov -  5  732,49  € 
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6.  Zhodnotenie roka 2011,  poďakovanie a v ízia do budúcnosti 
 
Kontinuálna a úspešná práca tímu v tomto roku významne prispela k zníženiu dopadu 
negatívnych následkov udalostí s traumatizujúcim potenciálnom na budúcu kvalitu života 
zasiahnutých osôb a organizácií. Za celý čas činnosti organizácie sa nevyskytla jediná 
spätná väzba spochybňujúca potrebu činností, ktoré vykonal Modrý anjel. 
 
Množstvo vykonanej práce počas roka 2011 nepokrýva potreby vyplývajúce z výskytu 
udalostí s traumatizujúcim potenciálom. V prípade dostatku síl a prostriedkov je 
nevyhnutné túto službu významne rozšíriť.  
 
Najdôležitejšou súčasťou vízie organizácie pre nasledujúce obdobie sú stabilizácia a rozvoj 
tímu v zmysle projektového riadenia a systematický prístup k zabezpečeniu a obnove 
zdrojov nevyhnutných k fungovaniu a rozvoju organizácie a jej činnosti.  
 
Modrý anjel ďakuje všetkým, ktorí v dobrej viere prispeli k nášmu fungovaniu, k nášmu 
rozvoju a podporujú naďalej našu víziu. Ďakujeme každému, kto číta túto správu a osobne 
sa zamyslí ako môže podporiť poskytovanie krízovej intervencie po udalostiach 
s traumatizujúcim potenciálom v SR. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

za celý tím 
Radovan Bránik 

veliteľ tímu 
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7.  Pr í lohy 
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Výkaz o príjmoch a výdavkoch 
 
  

0 1 2 0 1 1 1 2 2 0 1 1

X    -
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   -
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M O D R Ý A N J E L / T Í M K R Í Z O V E J I N .-
T E R V E N C I E N . O .

P O D  H Ô R K O U 1

0 8 1 0 1 Ž I L I N A

0 9 4 4 1 7 1 2 7 2

M O D R I A N J E L I @ G M A I L . C O M

1

Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/24975/2010-74

Smerové číslo Číslo telefónu Číslo faxu

e-mailová adresa

Zostavené dňa:                   
30.6.2012

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za vedenie 
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za zostavenie 
účtovnej závierky:

Podpisový záznam 
štatutárneho orgánu 
alebo člena 
štatutárneho orgánu 
účtovnej jednotky:

priebežná

IČO

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

PSČ Názov obce

Účtovná závierka:
riadna
mimoriadna

za obdobie do

Výkaz o príjmoch a výdavkoch                       

k   30.6.   2012 

   mesiac   rok   mesiac         rok

VZOR
         Výkaz NO Uč. 1-01
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PRÍJMY !. r. Nezda"ovaná 
#innos$ Zda"ovaná #innos$

a b 1 2

Z vkladu zria!ovate"a alebo zakladate"a 01

Z majetku 02

Z darov a príspevkov 03 x

Z #lensk$ch príspevkov 04

Z podielu zaplatenej dane z príjmov 05 977,32 x

Z verejn$ch zbierok 06 12 691,64 

Z úverov a pô%i#iek 07 1 000,00 x

Z dedi#stva 08 x

Z organizovania podujatí 09

Z dotácií 10

Z likvida#ného zostatku inej ú#tovnej jednotky 11

Z predaja majetku 12

Z poskytovania slu%ieb a predaja vlastn$ch v$robkov 13 6 100,39 

Fond prevádzky, údr%by a opráv 14

Ostatné 15 0,45 

Príjmy celkom (sú#et r. 01 a% r. 15) 16 20 769,80 

V&DAVKY !. r. Nezda"ovaná 
#innos$ Zda"ovaná #innos$

a b 3 4

Zásoby 17

Slu%by 18 624,76 

Mzdy, poistné a príspevky 19 506,02 

Dary a príspevky in$m subjektom 20 10 320,76 

Prevádzková ré%ia 21 1 042,77 

Splátky úverov a pô%i#iek 22 1 000,00 

Sociálny fond 23 4,32 

Ostatné 24 10,00 

V'davky celkom (sú#et r. 17 a% r. 24) 25 13 508,63 

Rozdiel príjmov a v'davkov (r. 16 - r. 25) 26 7 261,17 

Da& z príjmov 27

2
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Výkaz o majetku a záväzkoch 
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M O D R Ý A N J E L / T Í M K R Í Z O V E J I N .-
T E R V E N C I E N . O .

P O D  H Ô R K O U 1

0 8 1 0 1 Ž I L I N A

0 9 4 4 1 7 1 2 7 2

M O D R I A N J E L I @ G M A I L . C O M

1

Zostavené dňa:                   
30.6.2012

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za vedenie 
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za zostavenie 
účtovnej závierky:

Podpisový záznam 
štatutárneho orgánu 
alebo člena 
štatutárneho orgánu 
účtovnej jednotky:

Smerové číslo Číslo telefónu Číslo faxu

e-mailová adresa

IČO

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

PSČ Názov obce

Účtovná závierka:
riadna
mimoriadna
priebežná

k   30.6.   2012 

   mesiac   rok   mesiac         rok
za obdobie do

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/24975/2010-74

VZOR
         Výkaz NO Uč. 2-01

Výkaz o majetku a záväzkoch                       
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Blog veliteľa zásahu a riaditeľa organizácie R. Bránika 

 
  

28.6.2012 14:46Aktuálne spravodajstvo z areálu na divokej vode v obci Píla. Blog - Radovan Bránik (blog.sme.sk)

Page 1 of 5http://branik.blog.sme.sk/clanok_tlac.asp?cl=267612

 

sme.sk > blog.sme.sk > branik.blog.sme.sk > O kríze, katastrofách a ne!"astí

Aktuálne spravodajstvo z areálu na divokej vode v obci Píla
Druh! de", druhá noc na miestach, kde e#te nedávno stála krásna obec Píla. Dnes je tu areál s e#te stále
ve$mi divokou vodou, domy nevidno, verejné osvetlenie nefunguje. Stojím pri pulte v jednej z mála
osvetlen!ch budov v RISC centre, ktoré Modr! anjel zriadil priamo na mieste v spolupráci s obecn!m
úradom v Píle a Bratislavsk!m samosprávnym krajom. Je takmer ticho, len ob%as sa popod okná mihnú
svetlá prechádzajúcich áut a ke& zmiznú za zákrutou, po%u' len tich! bzukot kdesi v dia$ke. Nie sú to
cvr%ky, aj ke& tie by tu %akal asi ka(d!: to bzu%ia generátory a vysú#a%e v domoch, v ktor!ch e#te v%era
plávali pstruhy. Na$avo odom"a sú na hromade stovky flia# balenej vody, pri nohách vrecia na piesok a
dezinfek%né prostriedky na studne. Na susednom po%íta%i vzniká aktuálny zoznam potrieb zasiahnut!ch.
Sme v dedinke kúsok od Bratislavy, uprostred civilizácie, no dnes ve%er je táto dolina krajinou tretieho
sveta. Toto nie je nezi#tn! blog: zajtra tu nechceme osta' sami. Pridá sa ku nám niekto?

V tejto chvíli je povod"ovou vlnou zasiahnut!ch 55 domov. Vä%#ina z nich dostala priamy zásah. Zni%ené
chaty nie sú spo%ítané doteraz. V desiatkach pivníc a ob!va%iek je #pina a bahno, voda zaúto%ila na
základy a kradla z pozemkov poctivo zapísan!ch na listoch vlastníctva. Nie je to, ako ke& sa dívate na
správy v televízii: len málo%o vás pripraví na poh$ad, ak! sa naskytne, ke& sa rozmarn! potô%ik Gidra
zahrá na divokú rieku Zambezi. Neupokojil sa doteraz, no aspo" sa u( zasa stáva potokom. Mo(no len do
&al#ej búrky.
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Page 2 of 5http://branik.blog.sme.sk/clanok_tlac.asp?cl=267612

Potrebujeme dobrovo$níkov. Teda nie my, ale miestni $udia, ktorí sú od vysilenia zúfalí ich potrebujú.
Ch!bajú chladni%ky, ch!bajú %istiace prostriedky, ch!bajú vysú#a%e, ch!bajú.. Zoznam toho, %o nech!ba
by bol krat#í. )o nech!ba je spolupatri%nos' medzi miestnymi. Prichádzajú aj $udia zo susedn!ch dedín,
nosia, %o pova(ujú za potrebné, no stále je to málo. )o ch!ba najviac, sú lopaty a ku nim ruky, ktoré by
ich dr(ali. Ja viem, je 21 storo%ie a hrdinstvo sa zvy%ajne kon%í pri diskusiách na sme.sk - ale %o ak nie? A
propos.. %o robíte cez víkend? :o) Ponúkame vám cel! de" driny bez nároku na odmenu, ak za "u len
nebudete pova(ova' balenú sponzorskú vodu. Zvlá#tne, akú cenu tu zrazu má taká úplne oby%ajná vec..
Miestni sa o ten poklad s vami iste radi podelia v!menou za silu va#ich svalov. A ve%er budete zaru%ene
#pinaví tak, (e sa budete bá' nastúpi' do vlastného auta. A to e#te neviete, (e parkovanie vä%#ieho
mno(stva áut je v obci vylú%ené a najbli(#ie sa dá bezpe%ne a bez rizika po#kodenia auta zaparkova' pri
hrade )erven! Kame". Po celom dni práce bude pre vás mo(nos' #liapa' do celkom prudkého kopca
sladkou odmenou.
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Hasi%i, $udia z civilnej obrany, policajti a najmä vojaci tu nechali nesmierne ve$a síl, no práce sú len na
za%iatku. Nechcete tu vy necha' svoju du#u? B!vala to krásna dolina. Mo(no aj va#ou zásluhou zasa raz
bude. Ka#lem na politiku, nikto ma nikdy nepo%ul zbyto%ne chváli' politikov, no aj v&aka osobnému
nasadeniu ministrov vnútra a obrany a aj zásluhou (upana Fre#a tu veci fungujú naozaj dobre a efektívne.

Po%ul a %ítal som v posledn!ch hodinách nieko$ko filozofick!ch úvah na tému údajného
uprednost"ovania „západu" pred „v!chodniarmi". Pracoval som na likvidácii následkov povodní
v rôznych %astiach Slovenska a mô(em potvrdi', (e je to hlúpos'. Tá ma u( neprekvapuje, (ijem na
Slovensku, ale (e niekto doká(e inému závidie' e#te aj povode", to ma neprestane udivova' asi nikdy.
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Nu(, folklór má v tejto krajine rozmanité podoby :o)

Koordináciu dobrovo$níckej %innosti zabezpe%uje RISC centrum v budove osvetovej besedy ved$a
obecného úradu v Píle v %ase od 7.00 do 24.00 ka(d! de" a( do odvolania. Mailov! kontakt je
zabezpe%en! na modrianjeli@gmail.com, telefonicky je mo(né sa s centrom spoji' na 0944 171 272, ale
ak mo(no, prí&te rad#ej osobne priamo do centra. Signál je tu e#te stále problematick! a linka je
vyu(ívaná na koordináciu likvida%n!ch prác. Máme zoznam domov a rodín, ktoré nevyhnutne potrebujú
pomoc s likvidáciou následkov povodne, mô(ete si vybra' :o)
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Ak nemô(ete prís', ale #krie vás to, mô(ete prispe' na darcovsk! ú%et pod názvom „Pomoc ob%anom
zasiahnut!m záplavovou vlnou" 4013783647/7500, ktor! bol zriaden! #tatútom zabezpe%ujúcim
transparentné nakladanie s finan%n!mi prostriedkami a nad ktor!m má plnú kontrolu úrad Bratislavského
samosprávneho kraja a poslanci krajského zastupite$stva.

Mo(no o pár dní zistím, (e toto bol môj najnaivnej#í blog. Ale akosi som ho nevedel napísa' inak.

Radovan Bránik, piatok 10. júna 2011 01:16

Odporučiť Počet ľudí, ktorí to odporúčajú: 193.

Star#í %lánok autora Tretí sektor a ve$mi r!chle peniaze
 

Nov#í %lánok autora Aj tí, ktorí zomreli r!chlo, umierajú pomaly
 
 
o projekte | Máte nápad, ako zlep#i' blog.sme.sk? | kontakt
© 1993-2012 Petit Press, a.s.
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Zoznam odkazov na správy v médiách 
 

Č.  Médium Obsah Odkaz 

1 TV udalosť Markíza, 22:00  - Nočné Televízne noviny;  20/01/2011  

2 TV udalosť Markíza, 19:00  - Televízne noviny;  20/01/2011 ; 
Roman Ruttkay  

3 web udalosť tvnoviny.sk   20/01/2011 ; Z.Ondrušková, R.Ruttkay  
4 print udalosť Nový Čas  - s. 4;  21/01/2011 ; Zuzana Šišovská  
5 TV ma JOJ, 19:00  - Krimi Noviny;  21/01/2011 ; Valér Ferko  
6 web udalosť cas.sk   21/01/2011 ; Nový Čas, Zuzana Šišovská  
7 TV ma JOJ, 12:00  - NOVINY;  21/01/2011 ; Valér Ferko  

8 TV ma Markíza, 19:00  - Televízne noviny;  21/01/2011 ; Danica 
Kleinová  

9 web ma cas.sk   21/01/2011 ; Čas.sk, vr, kf  
10 print ma Plus jeden deň  - s. 9z;  22/01/2011 ; jb  
11 web udalosť cas.sk   23/01/2011 ; Redakcia  
12 print udalosť Nový Čas  - s. 12,13;  23/01/2011 ; če, ost  

13 print udalosť Plus 7 dní  č. 05/2011 - s. 126, 127, 128;  27/01/2011 ; 
redakcia  

14 web ma pravda.sk   09/02/2011 ; Pravda.sk  
15 TV udalosť JOJ, 12:00  - Noviny;  16/02/2011 ; Valér Ferko  
16 web udalosť sme.sk   07/03/2011 ; Marián Kucman  
17 web udalosť cas.sk   07/03/2011 ; TASR  
18 web udalosť tvnoviny.sk   07/03/2011 ; TASR  
19 web udalosť aktuality.sk   09/03/2011 ; Aktuality.sk, Pavol Konštiak  
20 web udalosť sme.sk   10/03/2011 ; Marián Kucman  

21 TV iné JOJ, 12:00  - Noviny o 12:00;  11/03/2011 ; Ján Mečiar, 
David Mimra, Marianna Haliaková  

22 TV iné JOJ, 17:00  - Noviny o 17:00;  11/03/2011 ; Marianna 
Haliaková  

23 print udalosť Hornonitrianske noviny  č. 10/2011 - s. 4;  15/03/2011 ; 
MARIÁN KUCMAN  

24 print udalosť Obecné noviny  č. 11/2011 - s. 4;  17/03/2011 ; Mgr. Jana 
PAULÍNYOVÁ  

25 TV iné Markíza, 13:00  - Na telo;  20/03/2011  
26 print iné Slovenka  č. 12/2011 - s. 12,13;  22/03/2011 ; Redakcia  

27 TV udalosť JOJ, 19:00  - Krimi Noviny;  23/05/2011 ; Veronika 
Hulíková, Silvia Mračnová  

28 TV udalosť Markíza, 22:00  - Nočné Televízne noviny;  08/06/2011  
29 TV udalosť TA3, 16:00  - Správy;  09/06/2011  
30 TV udalosť TA3, 16:00  - Správy;  09/06/2011 ; Anna Vojteková  

31 TV udalosť TA3, 18:30  - Hlavné správy;  09/06/2011 ; Anna 
Vojteková  

32 web udalosť topky.sk   10/06/2011 ; redakcia  
33 web udalosť etrend.sk   10/06/2011 ; Ta3  
34 web udalosť webnoviny.sk   10/06/2011 ; SITA  
35 web udalosť aktuality.sk   10/06/2011 ; TASR  
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36 web udalosť pravda.sk   10/06/2011 ; SITA  

37 TV udalosť TA3, 18:30  - Hlavné správy;  10/06/2011 ; René 
Medzihradský  

38 web udalosť pluska.sk   10/06/2011 ; TASR, SITA  
39 web udalosť sme.sk   10/06/2011 ; TASR, SITA  
40 TV udalosť JOJ, 17:00  - Prvé noviny;  11/06/2011 ; Richard Juriš  

41 TV udalosť STV Jednotka, 19:30  - Správy STV;  11/06/2011 ; Jozef 
Šivák  

42 rádio udalosť Rádio Slovensko, 18:00  - Rádiožurnál Slovenského 
rozhlasu;  11/06/2011 ; Marián Kukelka  

43 TV udalosť Markíza, 19:00  - Televízne noviny;  11/06/2011 ; Michal 
Čierny  

44 TV udalosť JOJ, 19:30  - NOVINY TV JOJ;  11/06/2011 ; Richard Juriš  
45 TV udalosť TA3, 19:55  - V politike;  11/06/2011  
46 web udalosť webnoviny.sk   12/06/2011 ; SITA  
47 TV udalosť TA3, 18:30  - Hlavné správy;  12/06/2011 ; Ivo Kunsch  
48 print udalosť SME  - s. 7;  13/06/2011 ; sita, tasr, mp  

49 TV udalosť STV Dvojka, 17:30  - Regionálny denník;  13/06/2011 ; 
neuvedený  

50 TV udalosť TA3, 16:00  - Správy;  14/06/2011  

51 print iné Šarm  č. 25/2011 - s. 6,7;  14/06/2011 ; LÍVIA 
KRAMÁROVÁ  

52 TV udalosť JOJ, 12:00  - Noviny o 12:00;  14/06/2011 ; Dárius 
Haraksin  

53 TV iné JOJ, 19:30  - NOVINY TV JOJ;  14/06/2011 ; Dárius 
Haraksin  

54 print iné Plus 7 dní  č. 25/2011 - s. 8,9,10,11;  16/06/2011 ; PETER 
GALAN  

55 web udalosť sme.sk   17/06/2011 ; SITA  
56 web udalosť webnoviny.sk   17/06/2011 ; SITA  

57 print udalosť Senec-Pezinok  č. 24/2011 - s. 3;  21/06/2011 ; MAREK 
MAČICA, (ZAJA)  

58 web iné noviny.sk   23/06/2011 ; noviny.sk  
59 TV iné JOJ, 12:00  - Noviny o 12:00;  23/06/2011 ; Ivan Janda  
60 web udalosť sme.sk   24/06/2011 ; SITA  
61 web udalosť webnoviny.sk   24/06/2011 ; SITA  

62 TV udalosť STV Dvojka, 19:55  - Hírek - správy;  27/06/2011 ; Tóth 
Károly  

63 print udalosť Senec-Pezinok  č. 25/2011 - s. 2;  28/06/2011 ; SITA  
64 web udalosť pravda.sk   03/07/2011 ; pcs  

65 print udalosť Senec-Pezinok  č. 27/2011 - s. 3;  12/07/2011 ; PR-CL 
TP13060077/12  

66 web udalosť sme.sk   19/07/2011 ; SITA  

67 print udalosť Senec-Pezinok  č. 28/2011 - s. 2;  19/07/2011 ; ŽANETA 
JANEČKOVÁ  

68 web udalosť webnoviny.sk   19/07/2011 ; SITA  
69 web udalosť sme.sk   19/07/2011 ; TASR  
70 web udalosť pluska.sk   19/07/2011 ; SITA  
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71 web udalosť webnoviny.sk   22/07/2011 ; SITA  
72 web udalosť sme.sk   22/07/2011 ; (tasr,vju)  

73 rádio udalosť Rádio VIVA, 12:00  - Správy Rádia VIVA;  22/07/2011 ; 
Miro Škrha  

74 rádio udalosť Rádio Lumen, 17:30  - Infolumen;  22/07/2011 ; Monika 
Obrtalová  

75 TV udalosť TV Bratislava, 18:00  - Správy;  25/07/2011  
76 print udalosť Senec-Pezinok  č. 29/2011 - s. 2;  26/07/2011 ; SITA  
77 print udalosť Senec-Pezinok  č. 29/2011 - s. 2;  26/07/2011 ; TASR, VJU  

78 print udalosť Senec-Pezinok  č. 35/2011 - s. 2;  06/09/2011 ; ŽANETA 
JANEČKOVÁ  

79 web udalosť sme.sk   13/09/2011 ; Žaneta Janečková  

80 print iné Turčianske noviny  č. 48/2011 - s. 22;  06/12/2011 ; E. 
MOLČÁNIOVÁ  

81 TV ma JOJ, NOVINY ŠPECIÁL - Sekundy, ktoré zmenili život; 
17/05/2011 

82 TV ma STV - Cesty nádeje, 2011 
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	Zhodnotenie roka 2011, poďakovanie a vízia do budúcnosti
	Prílohy
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